
betaald worden 
met de Bancontact app
Mobiel betalen, een nieuwe betaalervaring voor uw klanten
De mobiele telefonie en het internet hebben het leven van uw klanten grondig veranderd. 
Ze zijn hyper geconnecteerd en dit op elk uur van de dag en nacht. De Bancontact app 
vereenvoudigt het betalen tussen personen en zorgt er voor dat handelaren beveiligde 
betalingen met de smartphone kunnen aanvaarden en dit in alle eenvoud dankzij Sips,  
de oplossing voor e en m-Commerce van Worldline.

Hoe laat u uw klanten met de smartphone betalen?
Worldline stelt nieuwe betaalscenario’s voor die ervoor zorgen dat handelaren optimaal gebruik kunnen maken van 
Bancontact/Mister Cash. Hoe? Dankzij Sips, de betaaloplossing van voor e en m-commerce van Worldline.

3 scenario’s voor een shoppingervaring op maat!

Shoppen op de computer,  
betalen met de smartphone

Uw klanten die surfen op hun computer 
zien een interessante aanbieding 
op uw webshop. Op het moment 
van betaling worden ze naar de 
betaalpagina omgeleid. Tussen de 
keuzeopties vinden ze ‘mobiel betalen 
met Bancontact/Mister Cash’. Indien 
ze hiervoor kiezen verschijnt een 
QR code, die ze met de Bancontact 
app die ze hebben gedownload 
kunnen inscannen. Volgende stap is 
het valideren van de betaalgegevens 
(bedrag en handelaar), het ingeven van 
de pincode en de betaling is voltrokken!

 Shoppen met de smartphone of tablet 
en betalen met de Bancontact app

Uw klanten surfen op uw website vanop 
hun smartphone of tablet met daarop 
de Bancontact app geïnstalleerd. Op 
het moment van de betaling worden de 
betaalgegevens (bedrag en handelaar) 
gevalideerd, de pincode ingegeven en 
de betaling is voltrokken!

Face-to-face-aankopen doen,  
betalen met de smartphone

U heeft een activiteit in de fysieke 
wereld en wenst uw klanten te laten 
betalen met hun smartphone. Dat kan! 
Wanneer uw klanten willen betalen, 
genereert u een afgedrukt ticket met 
daarop een QR code die uw klanten 
door middel van de Bancontact app 
kunnen inscannen op hun smartphone. 
Volgende stap is het valideren van de 
betaalgegevens (bedrag en handelaar) 
en het ingeven van de pincode. De 
betaling via smartphone is mogelijk in 
de horecasector met onze Resto Box 
oplossing. Andere sectoren zullen snel 
volgen!
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Sips, uw beveiligde online betaalpagina
Door Sips kunt u alle types van betalingen aanvaarden, zowel online als 
aan het verkooppunt, voor elke mogelijk betaalschema. Deze betaalpagina 
kan volledig worden gepersonaliseerd en aangepast aan alle betaalkanalen 
(internet, mobiele telefoon, tablet, IVR, POS…).

Meer informatie over Sips, surf naar be.worldline.com/nl/sips!
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Klaar voor betalingen met 
de smartphone?
Contacteer ons  

per email: 

ecommerce-benelux@worldline.com 

of per telefoon op 02 727 82 75

be.worldline.com/nl/sips
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